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 الفهرس
 

 الصفحة الموضوع  الصفحة الموضوع
 33 ....................... اْلَمْصَدر 3 ......................ُاْلَكََلمُأَنْ َواعُ 

ْعرَابُ   31 .....ُاْلَمَكانَُوَظْرفُ ُالزََّمانَُُِظْرفُ  3 .................ُوأْقَسام ه، اْْلِ
ْعرَابَُعََلَماتُ   31 ..........................ُاْْلَال 1 .................ُاْْلِ

ُاخلَْفض  31ُ.........................ُالتَّْمِييز 5 ..................َُعَلَمات 
 35ُ.......................ُاِِلْسِتثْ َناء 6ُ.........................ُاْلم ْعَربَات
 35ُ..........ال )َِل(ُ................ 7 ..........................ُاْْلَفْ َعال

 36ُ...........اْلم َناَدىُ............ 8 ..................ُاْْلَْْسَاءَُمْرف وَعاتُ 
 36ُ.................ُِْلَْجِلهُاْلَمْفع ولُ  8 ...........................ُاْلَفاِعل

 36ُ...................َُمَعهُاْلَمْفع ولُ  8 .......ُفَاِعل هُي َسمَُُّلَُُْالَِّذيُاْلَمْفع ولُ 
ْبَتَدأُ  ُِمْنُاْْلَْساءُ......... 9 .....................َواخلَََْبُُاْلم   37ُاملْخف وَضات 

اِخَلةُ ُاْلَعَواِملُ     31 ..َواخلَََْبُُأاْلم ْبَتدََُُعَلىُالدَّ
 ُ 33 ...........................ُالن َّْعت

 ُ 33 ..........................الَعْطفُ
 ُ 31 ...........................ُالت َّوِْكيد
 ُ 31 ............................ُاْلَبَدل

 ُ 31 .................ُاْْلَْْسَاءَُمْنص وبَاتُ 
 ُ 33 املفع ولُبِهُ........................

 



دى قطر النَّدى وبل الصَّ

طئ لطسقَّ
جمال الثِّغظ طتمث افظخاري

(المسروف بابظ عحام)
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 الفهرس
 

 الصفحة الموضوع  الصفحة الموضوع
 ٣٩ ... األمساء منصوبات ذكر يف بابٌ  ٢١ ..................سامها الَكِلمُة وأق

 ٣٩ ...................... املفعوُل به ٢١ .......... هه، وأقسامُ االسم؛ عالماتُ 
 ٤١ ..................املْطَلق  املفعولُ  ٢١ ..... إعرابُه عالماتُه، الفعُل؛ أقساُمه،

 ٤٢ ......................َله  ْفُعولُ امل ٢٣ ...............به  يتعلَّق وما احلرفُ 
 ٤٢ ..................... ِفْيه ْفُعولُ امل ٢٣ ....................الكالم  تعريفُ 
 ٤٢ .................... َمَعه املفعولُ  ٢٣ ............اإلْعرَاِب وَعالماتُه  أنواعُ 

 ٤٣ ...............احلَال ...... بابُ  ٢٥ .........التقديري ........ اإلعرابُ 
 ٤٣ ................باُب التَّمِييز .... ٢٥ ........املضارع ...... الفعل إعرابُ 

 ٤٤ ................... املستثىن بابُ  ٢٧ ......................النَّكرُة واملْعرَِفة
 ٤٥ .........باُب خمفوضاِت األمساء . ٣٠ .......................املْبتدأُ واخلرب

 ٤٦ أفعاهلاباٌب يف ذكر االمساء العاملة عمل  ٣٢ ...............وأخواهتا (كان) بابُ 
 ٤٨  .........التوابع ............ بابُ  ٣٣ .................وأخواهتا )إنَّ ( بابُ 
 ٥١ .يف حكم العدد تذكرياً وتأنيثا  بابٌ  ٣٥ ................وأخواهتا) َظنَّ ( بابُ 
 ٥١ ......يف ذكر موانع الصرف .باٌب  ٣٦ .......................الَفاِعل بابُ 
 ٥٢ باٌب يف التعجُّب ................ ٣٨ ............ الفاعلعن  النَّاِئب بابُ 
 ٥٣ ... باٌب يف الوقف وبعض مسائل اخلط ٣٨ .....................االشتغال بابُ 
 ٥٤ فصٌل يف الكالم على مواضع مهزة الوصل ٣٩ ....................التـََّنازع يف بابٌ 
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